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Geachte leden van de Rekenkamercommissie, 

 

Op 8 april 2017 ontvingen wij het onderzoeksrapport “Effectmeting naar het onderzoek ‘Lokaal 

economisch beleid’(2014)”. Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het onderzoeksrapport.  

 

Het rapport verschaft inzicht in de opvolging van de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek in 

Naarden en Bussum voor het lokaal economisch beleid. Dit rapport is in opdracht van de 

Rekenkamercommissie Gooise Meren geschreven door onderzoeksbureau Necker van Naem.  

 

Doel van het onderzoek is om de gemeenteraad van Gooise Meren inzicht te verschaffen in wat er tot 

nu toe gedaan is met de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek in 2014 en eventuele niet 

uitgevoerde aanbevelingen onder de aandacht van de Raad te brengen.  

 

In de opzet van uw rapport kijkt u naar de situatie Naarden en Bussum, maar u heeft zich ook verdiept 

in de situatie van Muiden. Daardoor is er een compleet beeld ontstaan voor de gemeente Gooise 

Meren. De aanbevelingen in het onderzoeksrapport achten wij zeer relevant voor de toekomst. 

 

Bestuurlijke reactie  

In algemene zin herkennen wij ons in uw omschrijvingen en conclusies, en we beschouwen het als een 

ondersteuning van ons economisch beleid. Uw bevindingen scherpen de huidige gemeentelijke 

werkwijze rond het economisch klimaat aan.  

 

Het verheugt ons dat u de sterke punten van de huidige werkwijze in het rapport benoemt. De 

voortzetting van de pragmatische aanpak heeft geleid naar de voortzetting van de inzet van de 

dorpsmanager en evenementencoördinator in Bussum en de stadspromotor in Naarden. Dit heeft 

gezorgd voor continuïteit en maatwerk voor de kernen. U constateert dat dit een positief effect heeft 

en stelt voor deze samenwerkingsvormen voort te zetten. Dat sterkt ons in de huidige aanpak.  
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Daarbij kan het college melden dat de uitbreiding van deze samenwerkingsvormen inmiddels ook in de 

kern Muiden zijn gerealiseerd. De leegstandscoördinator uit Bussum heeft een uitbreiding van haar 

opdracht gekregen met ondersteuning vanuit het Ontwikkelingsfonds Muiden, en ze is deze maand in 

Muiden gestart.  De stadspromotor voor Muiden zal in juni 2017 aan de slag gegaan. De aanbeveling om 

meer onderlinge uitwisseling van ervaring en expertise tussen de verschillende intermediaire 

functionarissen tot stand te brengen nemen we als college graag over.  

 

U constateert dat het proces van de herindeling veel politieke, bestuurlijke en ambtelijke aandacht 

heeft gevraagd, waardoor de aanbevelingen uit 2014 niet geheel zijn geïmplementeerd. In de 

effectmeting kwalificeert u vier aanbevelingen als ‘deels geïmplementeerd’, maar u constateert ook dat 

deze aanbevelingen nu in de nieuwe gemeente worden opgepakt. Zo pakt de nieuwe gemeente de 

aanbeveling om tot een gezamenlijke economische visie te komen nu voortvarend op. Naar 

verwachting zal de Raad zich voor de zomer van 2017 kunnen buigen over de nieuwe economische visie 

voor Gooise Meren. Het bijbehorende actieprogramma biedt voldoende aanknopingspunten voor de 

gemeente om proactief op te kunnen acteren. 

 

Daarnaast zijn de aanbevelingen ten aanzien van de regionale samenwerking niet op lokale schaal, 

maar op regionale schaal opgepakt. De regionale samenwerkingsagenda is door raadsleden uit de hele 

regio Gooi en Vechtstreek opgesteld. Dit is de leidraad voor de verdere uitwerking door de Regio. 

Samen met u constateren wij dat de gemeente Gooise Meren in regionaal verband een grotere rol 

speelt.  

 

In uw onderzoeksrapport komt u tot de conclusie dat de herindeling negatieve gevolgen heeft gehad 

voor de dienstverlening aan ondernemers. Dit uit zich bijvoorbeeld in langere doorlooptijden bij 

aanvragen voor vergunningen. In een periode van grote organisatorische veranderingen bestaat het 

risico dat de relatie en communicatie met externe partners minder optimaal verloopt. Dit knelpunt 

bestaat voor lokale onderwerpen, kern-specifieke onderwerpen, maar ook voor regionale 

onderwerpen. De herindeling heeft een flinke wissel op de organisatie getrokken. Uw aanbeveling om 

de inrichting en organisatie van dienstverlening aan ondernemers te analyseren en te verbeteren 

nemen wij over. Op dit moment wordt al gewerkt aan verbetering van de dienstverlening, bijvoorbeeld 

door het meerjarig verlenen van vergunningen voor terugkerende evenementen.  

 

Tot slot 

Wij waarderen de wijze waarop u met het onderzoeksrapport een bijdrage levert aan de verbetering 

van het economisch beleid in de nieuwe gemeente. Wij danken u hartelijk voor de grote hoeveelheid 

informatie die u in dit onderzoeksrapport heeft verwerkt. De dienstverlening aan ondernemers in de 

nieuwe gemeentelijke organisatie heeft onze aandacht. De aanbevelingen passen goed bij de 

ingeslagen weg van de nieuwe gemeente. Wij zien hierin een bevestiging dat wij op de goede weg 

zitten.  

 

Wij zijn graag bereid om onze zienswijze nader toe te lichten en met u en de gemeenteraadsleden te 

bespreken. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 

 

 


